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KONGRESI KAJ KONGRESUMI 

Kiam mi partoprenas Esperanto-Kongreson kaj 6 

konstatas sintenon de multaj al tiuj, kiuj din 

vizitas, mi ĉiam memoras pri tiuj virinoj, ki- 

uj kutimas "butikumi" aŭ "trabutiki", t.e. ki- 

uj vizitas butikojn ne por stati, sed por ŝaj- 

nigi aĉetemon. Tiajn virinojn mi bone konas, 

UNIVERSIDAD de OVIEDO Ĝar ja mi mem ism daĵoriw kisl komizo te vende 

Jo. Ili alvenas en la plej maloportunaj momen=- 

toj, ĉefe kiam oni estas tuj fermonta la buti- 

kon; distras la komizojn el pli gravaj okupoj, 

samtempe plilongigante ties laborhoraron sen 

"utilaj rezultoj. 

Em niaj Kongresoj ĉiam ekzistas personoj, b 

kiuj ĝin vizitas nur turismcele, por sin dis- 

tri, sen partopreni en la efektivaj kaj fruk- 

todonaj laboroj, kiuj ja estas la progresiga 

faktoro de nia Movado. Tiaj personoj ŝajnigas 

esperantistemon, sed ili ja nur "kongresumas" l 

tute ne "kongresas". 

Jes. Mi bone komprenas kaj konsantas pri 

tio, ke tiel "buytikoj”, kiel "kongresoj", he- 

zonas tiajn "klientojn", eŝ se nur propagand~ 

cele antaŭ la =kstera publiko. "Grava kaj in- 

teresa, nedubebla, estas tiu "butiko" (aŭ KOn- 
greso), kiun vizitas tiom da personoj" - oni 

diras. Sed, ĉu ne estws pli utila al nia Movado 

efektiva partopreno de ŝiuj gekongresantoj en 

la laboroj de la koncerna Kongreso? Ĉu nea es- 

tus al ili mem pli utila tia partoprano, per 

kiu ili RE LOS an nia Lingvo?             ADONIS.- 

 



  

" ... L“espero, l'obstino kaj la pacienco - 

Jen estas la signoj, per kies potenco... " 

Kun espero, obstina kaj pacience, ni fosas nian sulkon. Kaj ni havas kaŭ 

zon por iometa kontentigo, ĉar fruktojn, kvankam ne abunde, ni ja rikoltas. 

Dum tri sinsekvaj semajnoj, en la monato Ssptembro, Radio Gijĉn disaŭdi- 

gis informojn de nia s-ano Julio ArgUelles Garcia pri, respektive, Universala 

Kongreso en Antverpeno, Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj kaj Inter- 

nacia Junulara Kongreso. La Jurnaloj "Hoja del Lunes", preskaŭ ĉiusemajne, kaj 

"El Comercio", de tempo al tempo, publikigas artikolojn de S-ro. Sacramento Co- 

llado Llana pri kaj por Esperanto. "Radio Nacional en Asturias" informis pri 

komenco de Elementa Kurso de Esperanto en nia sidejo. Kaj la Regiona Centro de 

TVE dissendis intervjuon kun s-ano Adonis Gonzŝlez Meana kaj komencon de la u- 

nua leciono de tiu Elementa Kurso. 

Krom tiu manciita Elementa Kurso, kies malfermo okazis la 4-an de okto- 

bro kaj estas gvidata de nia Prezidanto, s-ano Santiago Mulas Gallego, dum ĉi 

tiu oktobra monato komenciĝis jenaj kursoj: por-infana, en "Colegio Nacional 

Rey Pelayo"; elementaj, en "Formatik" ( Lernejo por Stevardinoj ) kaj ĉe "Gil- 

do de Sangodonantoj". Kursgvidanto de tiuj tri lastaj estas nia nelacigebla 

s-ano Julio ArgUelles Garbia. Ankaŭ progresiga kurso ekfunkciis, en nia sidejo, 

kies gvidanto estas s-ano' Adonis González Meana. úl 

=D) :0=x0=0:x0=0=20=0=0x0=0=0=0=x0=0=- 

Ĝis nun ni ĉiam baraktadis kontraŭ malhelpoj por sukcesigi eldonadon de 

ĉiu numero de nia modesta gazeto; sed, ekde ĉi tiu numero, kiun vi tenas en 

viaj manoj, tiaj malhelpoj malaperis, ĉar dank” al afableco de S-ro. Lliorden, 

Direktoro de la Katedro de Universitata Disvastiĝo, tiun eldonandon realigos 

la Univers£ftato de Oviedo mem. 

Ni orina nian sinceran dankon al S-ro Lliordén, kiu tiam estas preta 

malavare helpi nian Asocion. 

ADONIS.-



Alvenis la fino de la Jaro kaj ko- 

menciĝis la bilanco de la mortanta ja- 

To. 

Ĉiu homo, familio aŭ entrepreno a- 

nalizas la sukcesojn aŭ fiaskojn de la 

Jus finiĝanta jaro. Mi legis pri multaj 

bilancoj, tamen kiu vere vekis mian a~ 

tenton estis tiu pri la monludo.Mi devas 

konfesi, ke mi ne memorus pri la ciferoj 

unoncituj en tiu informo,la ultuj inian 

80) do nia adminiukruojo prozontis kaŭ 

sia kalkulo la bilancon pri la altirituj 

profitoj dum la jaro.Evidente, oni paro 

lis pri milionoj kaj milionoj da pesetoj, 

Tiuj milionoj estis akceptitaj —per mal 

fermitaj brakoj, laŭ hispana esprimo — 

de la koncerna ministerio pri fihancoj. 

Nia socio, kiu estas tiom ĉOrtodok- 

sa pri kiu ajn virto nenion diras rila- 

te al la monludo, tute silentas kaj ver 

ŝajne ĝi kontentiĝas je tiu malvirto.Ve 

ro estas, ke oni ne laŭdas la monludon, 

sed ĝi ankaŭ ne estas malhelpata. 

la novaj leĝoj, kiuj rajtigas la 

monludadon, ne mul te parolas, favore de 

niaj pliaj gvidantoj. — 

Nio cla pino atingas sian 

pinton dum Kristnasko, 'sen forgesi, ke 

ĉiusemajne vi povas aventurigi vian mo~= 

non por elle subita riĉiĝo, kvankam nor 

male okazas, ke „je, la fino, Ĝiu ludinto 

aŭ preskaŭ ĉiuj estis perdintoj, la re 

zonado estas simpla: la ŝtato "prenas" 

Ĉirkaŭ la duonon sen riski eĉ centimon. 

la negoco ne estas rifuzinda kaj tiwen 

cu konstante ĝin oni disvastigas. 

la futtalvetiloj estas pli moder- 

naj kaj altiraj.Pli ol mil milionojn - 

da pesetoj ludas ni la hispanoj en tiu 

nova sistemo do tuja ritifo, 

Mi skrihun, ni la hinpunoj, ĉur - 

lu suhukribinko ankaŭ dake sinn mo 

non, kvankum ege modeste kaj fis hodi- 

aŭ ĉiam malsukcese.Klen iras la profi-- 

toj de tiu monludo ? Jen demando, kiun 

faras al si multaj hispanoj, kvankam ~ 

fidindan respondon neniu atendas,Kia —- 

katastrofo, patrino mia, sa ne ekzistus 

la futbalvetiloj, sendube eĉ la piedpil 

ka sporto ne estus tiel interesa. 

Ankoraŭ pli moderna, laŭ leĝa vid 

punkto, estas la monludo en la kazinoj 

kaj la nomata bingo, kiu simple estas 

la tradicia loterio, kiun oni ludis hej 

me en familia rondo, kiel amuza tempo~- 

pasigilo.Nuntempe tiu ludo estis tekni 

ke adaptita al la modernaj cirkonstan- 

coj, ricevante la nomon " Bingon ". 

Oni povus multe skribi pri la di- 

versaj monludaj sistemoj, sed ĉi tie - 

oni ne celas libron, unike artikolon - 

de amatora skribisto destine al amika  



rondo.Tamen io estas evidenta, ni hispa, 

noj vidas la eblecon forigi la multajn 

ekonomiajn problemojn, kiuj ĉirkaŭas —- 

nin, pere de la monludo.Kia malfeliĉo 

rigardi la vivon ekde tiu vidpunkto !! 

Nia socio, kiu instigas nin al posedo — 

de amaso da bagateloj, instigas nin an- 

kaŭ al kiu ajn monludo. 

Pli grave estas, ke miloj kuj mi- 

loj da hispanoj troviĝas en malbonaj - 

vivkondiĉoj, ĉu pri senlaboreco, ĉu pro 

aliaj kuŭzoj, dum aliaj preferas dedi- 

ĉi la monon por tiaj monludoj, anstataŭ 

solidare kaj kamaradece helpi la malfe- 

liĉan samlandanojn.Sed ankoraŭ pli inte . 

resa estas la fakto, ke la hispanoj mem, 

kiuj suferas la sociajn diskriminaciojn 

opinias, ke unu el la plej taŭgaj rime- 

doj por eliri de tiu situacio estas de= 

diĝi monsumeton por tiuj monludoj. Kion 

oni povas esperi, atendi de socio en kiu 

ĝiaj membroj fidas la egtonteoon nl ln 

humundo do Ju monludoj nudbuta ĝo La ler) 

kvileco de konstanta laboro, de normala 

vivo ? Sed ni, hispanoj estas tiamaŭere. 

Mi opinias, ke la hispano ne estas 

monludemulo,Estas la cirkonstarcoj, kiuj 

vole aŭ ne vole devigas lin luŭi sian — 

monon.Kompreneble, la emo venas delonge 

ĉar la hispano ĉiam devis vivi ruze, pl 

kureske kaj eĉ tiamaniere li estis kaj 

estas uzata en la laboro.Oni intencas ~ 

kaĝi malvirton per alia malvirto.Estas 

tiom granda la fantazio, kiun enkapigas 

al ni nia sociordo, rilate al la monlu~ 

do kaj precipe pere de la futbalvetiloj, 
ke ĉiu hispana pensas: se mi trafus fut 

balvetilon kun granda' premio, mi aĉetus 

tion aŭ ion alian, mi helpus tiun kaj 

alian, ĉiam bedaŭre, nia vivo baziĝas - 

hipoteze.Tio, evidente,. ne favoras nin, 

nek nian socion, Car ni vivas for de la 

realeco. 

Aparte je tio restas la konscia mo 

ro de la altaj landaj instancoj,kiuj ins 

tigas la civitanojn al la monludo.Ekde 

vidpunktoj etika, socia, kultura, eduka 

kaj humana, ĝi jam estas grava atenco — 

al la homa digno.la afero estas simpla, 

la monludo estas malvirto kaj neniel o- 

ni povas defendi tiun trompon. 

Ĉu povas funkcii socio,kies parto 

el ĝia buĝeto dependas de la monludo ? 

Kion oni povas pensi de socio, kies unu 

el ĝiaj financaj kolumnoj baziĝas ruze 

alpreni la monon de siaj regatoj ? Kion 

oni povas pensi de socio, kiu tiom pro- 

tektas la monludon, per forigo de impos 

toj, konkrete pri la mono gajnita en la 

loterio aŭ per la futbalvetiloj ? 

Evidente, ne al la monludoj,kiuajn 

ĝi estos.Ni devas vivi en socio, kiu do 

nos al ni, nere de racia laboro, ĉion — 

novon por ful la vlvon normalany nan 

luksoj nek kapricoj.Oni ne povas vivi - 

sub la hazarda bona ŝanco de tiu aŭ alia 

monludo.Vi eble povos aludi, ke konscia 

homo neniam fidos je tiu sorto, sed ne— 

niu povas nei, ke ĉiu hispano —- kaj mi 

skribas ĉiuj ~ iam pensis, ke la bona - 

sorto, en kiu ajn monludo estas pli pro 

fitdona ol.kiu ajn laboro, kaj sur tiuj 

premisoj nenia socio povos bone funkcii. 

Restas ankoraŭ ne menciita,tiu mon 

ludo nomata borsa ludo, kiu sendiskute 

estas tio, monludo kaj iufoje estas ve- 

ra katastrofo por la nacia ekonomio, laŭ 

kaprice de iuj. sinjoroj. 

Evidentiĝas la inteligenteco de ni, 

hispanoj.Vi kara leganto ja povas ridi 

aŭ plori, tio nur dependas de vi. 

LUIS SERRANO PEREZ ~ SABADELL —  



sz=aszxrzansuzrzzszazoszazszzazazzumzanm=o 

„Ĉiu ajn vorto estas provizita per nemanŝebla kerno - per sia etimologio. 

„Remiloj estas cilioj de larko. 

„In sonĝoj de kalvulo malestas ombro. 

„Tia estas la virino : ŝtrumpoj ne povas faldigi, tamen longaj gantoj — jes. 

„Frenezuloj estas tiuj, kiuj eltrovis la artifikon, por ne devi pensi. 

„Elektro konsistigas la parton de nerva sistemo «de Di-Sinjoro. 

„Superforte brufermante la pordon, ono pritranĉas la fingrojn de silento. 

„Ni ne ĝuas konvene la kanton de najtingalo, ĉar ni ĉiam dubas, Ĉu efektive 
temas ĉi momente pri kantata najtingalo. 

„Ananaso estas indiano alivestita kiel frukto. i 

„Diferenco inter nimfoj kaj sirenoj konsistas en tio, ke nimfoj havas kisojn 
dolĉaj , dum sirenoj salitaj. 

„Kelkafoje muzikistoj ne alrigardas kapelestron, kiu tiam direktas efektive 
la rigardojn de aŭskultantaro. 

„Batas virinoj, kiuj enrigardas al viro en okulojn tiamaniere, kvazaŭ serĉan- 
te en li internan plafonon. 

„Urbon refre$igas nur malbona fermifŝ»naj krunoj. 

„Tondro astas konslierinde viviĝa tinburlato senigita de uUdosento. 

„'rajno-ekfajfo servas por dissemi melankolion sur pluskamparo. 

„Tiu, kiu elsaltas el ieksepa etaĝo, ne estas memmortigonto, sed aviadisto. 

„Japanoj kun surnazigitaj okulvitroj pensigas onin pri io rano-simila. 

„Certamomente astronomo sub granda teleskopo ŝanŝiŝas en mikrobon sub mikros- 
kopo de la luno ; de la luno, kiu kliniĝas, por observi la koncernan astronomon. 

„Broso estas onikso, centpiedulo ~ kiu ĉiam eskapas al loko, kie ĝi devas sin 
trovi. 

„Kelkafoje tranĉilo ĉe distranĉado de librofolioj rezistas antaŭeniĝon, ĉar 
ĝi efektive ĉi-momente trafis nedistranĝeblan romano-nodon. 

„En krajono-demordaĵo postrestis plej bonaj konceptoj. 

„Pririgardi vespere vendej-fermadon, estas pririgardi, kiel oni gilotinas la 
tagon. p E 3 

„Stratoj estas plilongaj nokte ol dumtage. 

„Se ne ekzistus meridiano-reto, tiukaze la terglobo malsuprenfalus en abismon 
el sur la ĉielo. 

Verkisto:Ramon Gĉmes de la Serna ; Tradukisto:E.Dembski ; Kompilist S.Collado 
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KUIRANTE KUN PILAR 
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INGREDIENCOJ; 1 kg. da kaŝtanoj. 

50 g. da grasa lardo. 

120 g. da bovidaĵo. 

120 g. da kokidaĵo. 

90 g. da cepo, 

60 g. da karoto. 

laŭra folio, 

l, da akvo kun bovidaĵa ekstrakto. 

tekulero da sukero. 

Salo, 

Pipro. 
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En bakforno rostu la kaŝtanoj ĝis oni povas ilin sen 

ŝeligi.Metu ilin en kaserolon kun laŭra folio, 1 l. da a- 

kvo kun ekstrakto de bovidaĵo aŭ buljono kaj kuiru ĝis la 

kaŝtanoj estu motaj .En aparta kaserolo stufu la lardon,bo 

vidaĵon, kokidaĵon, cepon, karoton, salon kaj pipron dum 

20 minutoj, aŭ ĝis kiam la viandoj estu tute brunigitaj. 

Kirlu de tempo al tempo, por malehligi bruldifekton, 

T
E
N
N
I
 

Aldonu la restantan ekstrakton aŭ buljonon, kuiru dum 30 

minutoj, sen kovrilo.Aldonu la viandmiksaĵon al la molaj 

kaŝtanoj kaj kuiretu ankoraŭ dun 20 minutoj .Elprenu la vi 

andere ía poned kaj frotu la supon tra katigilo. 

Aldonu, lalidezire, sukeron kaj kirlu bone. 
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ADRESARO DE ESPERANTA GRUPO EL KUBO 

1) Lourdes Rivero del Risco 
Juan Cantno, 66 

Cascorro-Camaguey 
(Dommastrino) 

4) Maura Rodríguez Rodríquez 
Honorato Castillo, 234 
Cascorro-Canaguey 
(Inst-inp en elen.lernejo) 

7) Ana Benftoz Tait 
Beni to Morell, 28 
e/Gabriel García y M.Gómez 
Guáimaro-Canagiley 
(Kuracistino) 

10) María Julta Gutiórroz Alexander 
Carr.Contral, Y 
u/enoralo Cast! lo y 0.Prinol lus 
Cascorro-Canaguey 
( Prof-ino pri Geografio) 

13) £usebio Cervantes Rodríguez 
Edif. E-14-1, Apto.8,Casa 1 
e/8 y C,Microdistrito 
Gudimaro-Camagiey 
(Tekni kisto) 

16) Pedro Portuondo Ri vero 
Las Flores, 51 
e/Benito Hore11 y M.Dfaz 

Guál maro=Canaguey 
(Prof~ro pri Geografio) 

pre estas a: Deziras interŝanĝi cad aero kaj aliaj donacoj. 

2) Onar Pérez Feijóo 
Oscar Primelles, 12 
Cascorro-Camaguey 
(Teknikisto) 

5) Marfa Liria Cisneros 
Juan Canino, 100 
Cascorro-Camaguey 
(Bonnastrino) 

8) Nelcy Galindo Torres 
Maceo, 173 
e/Pedro Vega y N.Lapinet 
Cascorro-Canagiey 
(Prof-ino pri Fiziko) 

11) Iqnacio Royas Gonzáloz 
EdAlcIO 19, Apto, 4 

Conuntdad Palo Suco 

Guál maro-Camagiey 
(Prof-ro pri Filozofio) 

114) Dnel Rosales Matos 
Juan Canino,Duplex n21,Apto 3 
e/0,Primelles y Carr,Central 
Cascorro-CamagUay 
(Inĝeniero) 

17) Esteban Rodrfguaz Machado 
Braulio Peña, 27 
e/Ana Betancourt y E.Avila 
Guál maro-Camaguey 
(Prof-ro pri Matematiko) 

19) Nancy Bueno Campos 
Duplex, 3 Apto. 3 
Carr.Central Oeste 
Pascorro-Canaguey 
(Oficistino) 

3) Teobaldo Aragón Rodríguez 
Agramonte, 60 Guáimaro 

Camaguey 
(Stndi kat-gvi danto) 

6) Elena Liria Jiménez 
Maceo, 79 
Cascorro-Camagiey 
(Studantino) 

9) Leonel González Mendoza 
Ana Betancourt, 67 

eMartí y Benito Morell 
Gudimaro-Camagiey 
(Prof-ro pri Komto) 

12) Hormt delto Galindo Siarez 
Comandanto Árloga, 44 
w/N„Lapinu l y Dospob lado 
Cascorro-Camayuey 
(Inst.an elementa lernejo) 

15) Dany 10 Fontant1la Mendoza 
Pepito Tey, 58 

e/G.Garefa y Victoria 
Guáfmaro-Camaguey 
(Prof-ro pri Matematiko) 

18) Mirtha Valdéz Pérez 
Duplex, 3 Apartamento 1 

e/Carr.Central y J.Canino 
Cascorro-Camaguey 
(Vendi stino) 
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Tiu ĉi kvadrato plemo de Iiteroj 

enhavas ses nosojn ĉe mamuloj. 

Sarĉu ilin! 

Pre tie vi povas legi horisanta= 

le, vertikalo kaj eĉ diagamale - 

en ambaŭ direktoj cod ne tramo- 

naltu literojn, 
  

  

  

KOVO DE KAVALIRO; 

Kien kudrilo ras, 
lan Edonwi ĝl Uras, 

HIEROGLIFOJ: 

1) Ĉe valo. 
2) Sendu dek (sen du, 

dek). 

Nombro da egalaj 
pentagonoj: 11 
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HORIZINTALE 1) Dosanda adverbo kun la signifo "en klu loko" 7 Demanda naútra | 
pronoso, por demandi pri afero aŭ besto, 2) Ri gardejo, konsistanta 
a) teraso, plejofte kun tegronto, ĉe la supra parto de konstruaĵo. 
Duparto di vidita, 3) Halnovi ĝinta kaj ne plu an uzado (precipe pa 

8 pri! vorto, espriao). 4) Haŭta envolvaĵo de la testikoj.„Ne= 

  

gebla Idealo, teorio, projekto. 5) Infuzio,Pronono, — DU 

A) La plej malgranda leporhundo, Ma nova unuo de tormezurado, klu 
valoras en Francio, ĉ 80, an Anglujo ĉ 40 kaj en Garmanujo ĉ 55 a- 
rojn. 8) Pertodo,dun kiu to Interronpiĝas. C) Konjukcio, kn la 
sitfo “ollo, aldono", uzata por 1191 du samfunkotajn slenontojn 
de la parolo. Ĉ) Malgranda velocipodo kun du egalaj radoj, D) Dus- 
lektroda tubo olektrona.amulo 67 la ordo de prlwatoj, kun antaŭen | 

rt gardantaj okuloj kaj reduktitaj dtkflngroj; dao simila al la ha 
30, tro Tartnova kaj !ntolloenta.  


